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op pag. 25 t/m 27 dit boek door Klaas Kornaat 
werd gerecenseerd? Anno 2011 vindt u alle 
vorige uitgaven van Au Courant terug op 
internet, inclusief ons eigen nulnummer en 
babynummer (1985/1986). Heeft een van de 
VKTV-leden er een over, voor Jan? Maar echt 
heel veel plezier doet u Jan als u het eerste 
nummer van Elegance uit 1937 voor hem in de 
aanbieding heeft. Zie ook het roze vakje 
Opsporing verzocht! op zijn site. U kunt Jan 
mailen op j@nknaap.nl 
 

 
 
Tentoonstelling in het Openluchtmuseum 
 
Terug naar Jans verzameling. Niet alleen zijn 
daar op die zolder de eerste nummers te vinden 
van tijdschriften (door het Nederlands 
Uitgeversverbond en Het Oplage Instituut 
geoormerkt als regelmatig te verschijnen), 
maar ook eenmalige uitgaven en de 
ego-strelende personalitynummers (LINDA 
voorop, en later GERDA, MAARTEN, enz. 
maar ook de allereerste "JAN"). 
De website wordt gevoed met allerlei 
kengegevens (datum eerste uitgave, ondertitel, 
verschijningsfrequentie, uitgever, 
hoofdredacteur, e.d.) van elk van de 1800 titels. 
Bedoeld als basisgegevens bij elk plaatje 
vormen die metadata op zich een heus 
online-documentatiecentrum, dat dus door 
iedereen opgeroepen kan worden. Maar niet 
alleen op het scherm, ook in het echt kunt u de 
babynummers van Jan bekijken, en wel in 
Arnhem. In het Spaarstation Dingenliefde, 
onderdeel van het Nederlands Openlucht- 
museum, zijn meer dan 1000 afbeeldingen en 
50 fysieke exemplaren van Jans babynummers 
tot en met maart 2012 dagelijks te zien. Op de 
volgende pagina ziet u een indruk van Jans 
tentoonstelling in Arnhem: een lokaal met 
prachtige wanden vol afbeeldingen van 
babynummers en een vitrine met 
personalitynummers. 

De wieg van veel babynummers: 
Nassaulaan en Stadhouderskade 
 
In Jans jeugd was de Nederlandse bladenmarkt 
nog overzichtelijk: vanuit de Koninginnebuurt 
is het een kwartier wandelen naar de 
Nassaulaan, waar destijds bijna de helft van al 
onze publieksbladen niet alleen werden 
uitgegeven, maar ook gedrukt op de 
koperdiepdrukpersen van De Spaarnestad. 
Globalisering leidde ertoe dat deze Haarlemse 
uitgeverij werd omgevormd: eerst op nationaal 
niveau naar de Verenigde Nederlandse 
Uitgeverijen (VNU), en vervolgens op 
internationaal niveau toen de VNU opging in 
een Fins conglomeraat met de naam Sanoma. 
Maar Jans jeugd was niet in Haarlem en ook 
niet in Amsterdam, waar in diezelfde tijd de 
Geïllustreerde Pers aan de Stadhouderskade 
het resterende deel van de toen bestaande 
publieksbladen uitgaf. Ook deze uitgever werd 
onderdeel van de VNU en daarna Sanoma. 
 
Jan heeft “reclame” als hoofdstuk in zijn 
werkzame leven afgesloten, om een nieuw 
hoofdboek al zijn aandacht te geven. We gaan 
er nog van horen en zien, te beginnen vanaf 1 
september via 
http://www.cupofculture.nl/index.html 
 
                                                        Paul Klein 
 
------------------------------------------------------- 
 
Au Courant ook op uw scherm te lezen 
 
Wie lid is van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars kan gebruikmaken 
van de website van de VKTV en heeft ook 
toegang tot de digitale versie van dit nummer 
van Au Courant. Met Foxit Reader of Adobe 
Acrobat is de pdf-versie in kleur te down- 
loaden van: 
http://www.vktv.nl/images/act/au_courant_18
_3.pdf 
Wie nog geen lid is in 2011, kan dat alsnog 
worden en krijgt dan de voorbije nummers van 
jaarrgang 18 nagestuurd per post. Maak 
daartoe € 20,- over op 3853388 t.n.v. VKTV te 
Heerhugowaard (NL03INGB0003853388 is 
de IBAN-code en INGBNL2A de BIC-code). 
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